
 

ลาดักห์ - ชมเจดีย์สันติภาพ – วดัอลัชิ (Alchi Monastery) – พระศรีอริยเมตไตรย – วดัลกิร์ี  

แมกเนติก ฮิลล์ – หอเกยีรติยศของกองทพั – คาร์ดุงลาพาส – หมู่บ้านสตอค – ทะเลสาบแปงกอง 

 

 

 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม-ิเดลล ี

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาร์เตอร์ สายการบิน SPICE JET ชั้น4 แถว D เจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยดูแล

และอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง สนามบินสุวรรณภูม-ินิวเดลล-ีเลห์ 

3.50 น.  เดินทางโดยสายการบิน SpiceJet เท่ียวบินท่ี SG88 สู่เดลลี 

6.25 น.  เดินทางถึงนิวเดลลี  เมืองหลวงของอินเดีย  (เวลาท่ีอินเดียชา้กวา่ไทย 1.30 ชัว่โมง) 
และเดินทางดว้ยสายการบินต่อไปยงัเลห์• เมืองหลวงของลาดกัห์ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ความสูง 11,800 ฟุตเหนือ
ระดบัน ้าทะเล เม่ือถึงสนามบิน Kushok Bakula Airport เดินทางต่อไปยงัโรงแรม และพกัผอ่นทั้งวนัเพื่ออการ
ปรับตวัของร่างกาย 

16.00 น.  เดินทางเยีย่มชมเจดียส์ันติภาพ (Shanti stupa)และตลาดเลห์ กลบัเขา้พกัท่ีโรงแรม  

วนัทีส่าม เลห์ 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ เดินทางไปเยีย่มชมภาพวาดอายุ 100 ปี ของวดัอลัชิ (Alchi Monastery) ซ่ึงอยูห่่าง
จากเลห์  68 กม.โดยทางรถยนต ์เขา้เยีย่มชมรูปป้ันของพระศรีอริยเมตไตรยในวดัลิกีร์ จุดท่ีแม่น ้าสินธุและ



 

แม่น ้าซนัสการ• ซ่ึงเป็นแม่น ้าสองสายท่ีส าคญัของเมืองลาดกัห์ ไหลมาบรรจบกนั เขา้ชมแมกเนติก ฮิลล ์
(Magnetic Hill) และหอเกียรติยศ ของกองทพั หลงัจากนั้นจึงกลบัเขา้พกัท่ีโรงแรม 

วนัทีส่ี่ เลห์ 

ช่วงเชา้ เดินทางเยีย่มชมคาร์ดุงลาพาส (Khardongla Pass) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเส้นทางถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลกตั้งอยูท่ี่ความสูง
18,360 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล (ระยะทาง 48 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.)  

ช่วงบ่าย  เดินทางเยีย่มชมครอบครัวทอ้งถ่ินในหมูบ่า้นสตอค (Stok village) (ระยะทาง 17 กม.) เพือ่ล้ิมลองเนยโฮมเมด 
และเคร่ืองด่ืมขา้วบาร์เลย ์ชมพระพุทธรูปองคใ์หญ่ขนาด 71 ฟุต ท่ีวดัสตอคและอารยธรรมลุ่มแม่น ้าและกลบั
เขา้พกัท่ีโรงแรม  

วนัทีห้่า เลห์ 

ออกเดินทางช่วงเชา้เพื่อไปยงัทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) หน่ึงในทะเลสาบในเทือกเขาหิมาลยั มีความ 
ยาวทั้งส้ิน เกือบ 140 กม. กวา้ ง 3-5 กม. ซ้ึงมีขนาดมากกวา่คร่ึงท่ีอยูใ่นเขตแดนธิเบต ระยะทาง 135 กม. ใช ้
เวลาเดินทาง 4-5 ชม. จากเมืองเลห์ เดินทางกลบัถึงเลห์ 

ช่วงเยน็และใชเ้วลาตามอธัยาศยัในตลาด หลงัจากนั้นจึงเดินทางกลบัเขา้พกัท่ีโรงแรม 

วนัทีห่ก เลห์-เดลล-ีสุวรรณภูมิ 

เดินทางไปยงัสนามบิน KBR airport ในตอนเชา้เพื่อเดินทางต่อไปยงัเดลลี 

เดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ 
******************************************************************** 

โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการ 

เดินทางวนัที ่ 16-22พ.ค./1-7มิ.ย./26มิ.ย.-1ก.ค. 2561    ราคา 29,999 บาท 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ  
- โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว จานวน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
- อาหารตามรายการและนา้ด่ืมค่ารถนาเท่ียวตามโปรแกรม  
- ค่าหวัหนา้ทวัร์นาเท่ียว และ ไกดท์อ้งถ่ิน  
- ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ, พนกังานบริการ วนัละประมาณ 5 USD /วนั/ท่าน รวม 4 วนั 20 USD / ลูกคา้หน่ึงท่าน และ ค่า
ทิปหวัหนา้ ทวัร์ไทยวนัละ 200 บาท รวม 5 วนั 1000 บาท  
• ค่าทิปพนกังานบริการต่าง เช่น พนกังานยกกระเป๋า, ค่าเขา้หอ้งนา้ ฯลฯ 
•ค่าข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า Gulmarg  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้  



 

• ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
• ค่าธรรมเนียมนา้มนัของสายการบิน (ถา้มี)  
• ค่าธรรมเนียมในการทาวีซ่าประเทศอินเดีย (ปกติ) สาหรับหนงัสือเดินทางไทย 2,600 บาท  
• ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย  
• ค่านา้หนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินกาหนด  
• ค่ากิจกรรมต่างๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ  
• เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทาวีซ่า ประมาณ 5-10 วนัทาการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย ์ 
- หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ท่ีใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 หนา้  
- สาเนาบตัรประชาชน, สาเนาทะเบียนบา้น  
- แบบฟอร์มสาหรับกรอกขอ้มูลท่ีจาเป็นสาหรับการขอวีซ่า (บริษทัจะจดัส่งใหท้าง email หรือ fax)  
- รูปถ่ายสีพ้ืนขาว 2*2 น้ิวเท่านั้น โดยรูปตอ้งเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใชจ้านวน 2 รูป หากรูป ไม่ถูกตอ้งท่านจะไดรั้บการปฏิเสธการยื่น
วีซ่า  
หลกัฐานการขอวีซ่ามาใหเ้พ่ือดาเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทาง  
**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวีซ่าและค่าดาเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง**  
เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน
เน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลกิการเดินทาง แม้จะยกเลกิภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน  เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผ่านทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บ
ใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพ่ือยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุก
คร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
เท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 
 
    
 
หมายเหต ุ
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการ
จลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษทัฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษทัฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 
น.ส.ทศันา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


